
Referat fra NARMA-møte 14.6. (første del m. Forskningsrådet) 
 
Til stede: 
Fra Forskningsrådet: 
Inger Nordgard 
Carina Hundhammer 
 
Fra NARMA: 
Hanne Merethe Sørgjerd, NTNU (nesteleder) 
Stian Sundell Torjussen, HiH 
Kathrine Huke Markengbakken, NTNU/Gjøvik 
Tanja Strøm, HiOA 
Målfrid Tangedal, UiA 
Eli Andås, UiA 
Solveig Fossum-Ravnehaug, NMBU 
Ragnar Lie, UHR (observatør) 
 
10.00 – 12.30 inkl lunsj     Workshop med Forskningsrådet om utvikling av et 
kompetanseprogram  
 
Det ble enighet om å samarbeide om å utvikle en kurs- og kompetansematrise basert på tre 
kompetansenivåer for forskningsadministrasjon og med tilpassede kursbehov til ulike 
formål, bl.a. knyttet til pre-grant, søknadsfase og post-grant. 
 
Det nedsettes en arbeidsgruppe som arbeider videre med å utvikle en slik matrise og som 
foreslår hvordan roller og ansvar kan avklares mellom ulike aktører (Forskningsrådet, 
institusjonene, NARMA, andre), også med tanke på finansiering. Gruppen består av Inger og 
Carina fra Forskningsrådet, Konstantinos (tbc) og Ragnar fra NARMA, én person fra FFA og en 
engasjert fasilitator. Forskningsrådet innkaller gruppen til et første møte tidlig i september. 
Arbeidet sjkal være ferdig innen utgangen av året. 
 
13.00 – 15.00                     NARMA-AU-møte (avholdt på Thon ARENA Hotel, Lillestrøm) 
1.       Referat 18.5. Referatet var OK 
2.       Regnskapsstatus etter Vårkonferansen (Utkast var vedlagt) Mindre underskudd en 
forventet. OK 
3.       UiAs overtakelse av sekretariatsansvar – Dette ser ut til å være i rute. Twitterkonto 
overføres til sekretær, som ser bruken i sammenheng med nettsidene. 
4.       Nytt analyseforum for UH-sektoren. Dette er en oppfølging av ’trepartsamarbeidet’ 
om bedre uttelling i Horisont2020 for UH-sektoren Deltakelse fra de største UH-
institusjonene, og som koordineres fra NTNU de tre førets årene. 
5.       Foster – oppfølging. Handler om å bruke EU-prosjektet Foster i kompetansebygging 
om Open Science. Brev med henvendelse om dette til Foster sirkuleres til AU. 
6.       Mulige arrangementer høst 2016 – vår 2017 – Plassering av Vårkonferansen  
Aktuelle arrangementer/temaer som ble nevnt: 

 Bibliometri Ulike Dashbord-løsninger 

 Nybegynner Bibliometri 

 Dypdykk Bibliometri 



 Open Science / Open Data 

 Finance helpdesk-kurs 

 TDI og leiested. Hvor står vi nå? 

 IPR, gjerne heldag 
 

 Alle vurderer mulige temaer og arrangementer, både enkeltstående og til 
vårkonferansen fram til neste møte 

 Vi fikk omvisning på Thon ARENA Hotel, og lokalene ser lovende ut. Har inne 
enreservasjon på konferanselokaler og rom for 28.-29. Mars 2017. Den reservasjonen 
holdes. Bekreftelse på kontraktsforslag fås fra Thon via Meetings.no om kort tid hvor 
vi evt. bekrefter reservasjonen. 

 Hvorvidt vi benytter meetings.no (eller andre tilsvarende) neste år tas det sikte på å 
avklare på septembermøtet 
 

7.       Eventuelt    Møtedatoer: 5. september, 18. oktober, 22. november, alle i 
utgangspunkte nettmøter, og fra 12.00 – 14.00 
 
 
 
Ragnar Lie 
14.6.16 
  


